
ZÁPIS 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna, konaného dne 23.04.2012 v zasedací 
místnosti Obecního úřadu ve Volárně 

  
 
Přítomni:  Ing. Bc. Kubeš, p. Kohoutek, pí. Prchalová, p. Z. Orban, pí. Kasardová, Ing. 

Hůla, p. P.Orban 
Omluven:  nikdo 
 
 
PROGRAM: 

1. Zahájení 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Kontrola usnesení č.2/2012 
4. Symboly obce 
5. Zakázka malého rozsahu na dodavatele dětského hřiště pro obec Volárna – zpráva 

výběrové komise 
6. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů MZŠ Krakovany 
7. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů MŠ Jestřabí Lhota 
8. Smlouva o poskytnutí finančních příspěvků k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
9. Diskuse 
10. Závěr 

 
 

1. Zahájení : 
 
3. zasedání Zastupitelstva obce Volárna zahájil a řídil starosta obce Ing. Bc. Jaroslav Kubeš 
 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu : 
 

Zapisovatel 2. zasedání ZO: návrh p. Kohoutek  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
Ověřovatelé zápisu 3. zasedání ZO: návrh p. Orban Z. a Ing. Hůla 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

3. Kontrola usnesení č.2/2012 : 
 

Byla provedena kontrola usnesení.  
 

4. Symboly obce : 
 

ZO byl předložen návrh symbolů obce od heraldické kanceláře.  
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

5. Zakázka malého rozsahu na dodavatele dětského hřiště pro obec Volárna – zpráva 
výběrové komise : 
 

ZO byla předložena závěrečná zpráva výběrové komise. Komise doporučila ZO se schválení 
vítěznou firmu TR Antoš s.r.o.. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

6. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů MZŠ Krakovany : 



ZO byla předložena dohoda o úhradě neinvestičních nákladů MZŠ Krakovany za dvě žákyně 
naší obce navštěvující výše uvedenou ZŠ. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 
 

7. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů MŠ J. Lhota : 

ZO byla předložena dohoda o úhradě neinvestičních nákladů MŠ J. Lhota za devět dětí naší 
obce navštěvující výše uvedenou MŠ. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 

 
8. Smlouva o poskytnutí finančních příspěvků k zajištění ostatní dopravní obslužnosti : 

ZO byla předložena smlouva o poskytnutí finančních příspěvků k zajištění ostatní dopravní 
obslužnosti. Smlouva je sepsána s obcí Žíželice na rok 2012, která zastupuje obce 
Kolínského Zálabí. 
Hlasování : 7 – 0 – 0 

 
9. Diskuze 

 
- pí. Maláčková – připomínka k časovému odjezdu autobusu (školní autobus do V. 

Oseka) 
 

10. Závěr 
 

Starosta obce Volárna Ing. Bc. Jaroslav Kubeš poděkoval za účast na 3. zasedání ZO v roce 
2012 zastupitelům a přítomným hostům a v 19:45 hodin zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO Č.3 ZE DNE 23.4.2012 

3/1 ZO schválilo předložené symboly obce (znak a vlajka). 
3/2 ZO schválilo firmu TR Antoš s.r.o. jako dodavatele dětského hřiště pro obec Volárna. 
3/3 ZO schválilo dohodu o úhradě neinvestičních nákladů MZŠ Krakovany. 
3/4 ZO schválilo dohodu o úhradě neinvestičních nákladů MŠ Jestřabí Lhota. 
3/5 ZO schválilo smlouva o poskytnutí finančních příspěvků k zajištění ostatní dopravní 
obslužnosti s obcí Žíželice pro rok 2012. 
 
 

 

Ve Volárně, 30.4.2012      

 

 

……………………………………..    ……………………………………… 
     starosta           místostarosta 

 

Ověřovatelé:   ………………………………… 

   

  ………………………………… 

 

 

Vyvěšeno:   ………………………………… 

 

Sejmuto:   ………………………………… 

 


